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Οικονομική Πολιτική 

Μειωμένες Εξαγορές & Συγχωνεύσεις το 2019 

Σύμφωνα με σχετική έκθεση της συμβουλευτικής 

εταιρείας Ernst & Young, το συνολικό ύψος εξαγορών 

και συγχωνεύσεων στην Τουρκία το παρελθόν έτος 

έφθασε τα 5 δις δολάρια ΗΠΑ σε αξία, σημειώνοντας 

ελαφρά υποχώρηση σε σύγκριση με το 2018. 

Ως σημαντικότεροι λόγοι για την υποχώρηση αυτή 

επισημαίνονται το μειωμένο ενδιαφέρον των ξένων 

επενδυτών, απόρροια της οικονομικής κρίσης, καθώς και 

η απουσία συναλλαγών μεγάλου χρηματικού ύψους, 

καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε 

μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, παρά το 

γεγονός πώς ο συνολικός αριθμός σχετικών πράξεων 

παρουσιάζεται αυξημένος (212 έναντι 191 το 2018).  

Για το 2020 οι εκτιμήσεις της Ε&Υ είναι αισιόδοξες, 

καθώς αναμένει οι εξαγορές και συγχωνεύσεις το τρέχον 

έτος να ανέλθουν σε 8 δις δολάρια, ως επακόλουθο και 

του εκτεταμένου προγράμματος αποκρατικοποιήσεων 

που αναμένεται να υλοποιηθεί. 

 

 

 

 

Άνοδος κατά 15% του κατώτατου μισθού για το 2020 

Στις 2324 ΤΛ (394 δολ. ΗΠΑ), αυξημένος κατά 15%, 

ανέρχεται πλέον ο κατώτατος μισθός στην Τουρκία. Η 

αύξηση αυτή υπερβαίνει κατά περίπου 3% τον 

προσδοκώμενο ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού. Σημειώνεται 

πάντως ότι  το νέο επίπεδο κατώτατου μισθού 

υπολείπεται σημαντικά της πρότασης των σωματείων 

των εργαζομένων η οποία προσδοκούσε σε αύξηση του 

κατώτατου μισθού στις 2578 ΤΛ (434 δολ. ΗΠΑ). 

Σημαντική άνοδος των δαπανών ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης 

Έρευνα της τουρκικής στατιστικής Αρχής κατέδειξε τη 

σημαντική άνοδο των δαπανών ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης για το 2018, κατά 17,5%, σε 165,2 δις ΤΛ.  

Ακόμη μεγαλύτερη άνοδο (19,4%) σημείωσε η κατά 

κεφαλήν ιατρική δαπάνη, ανερχόμενη συνολικά σε 28,7 

δις ΤΛ. 

Οι συνολικές δαπάνες Υγείας ανήλθαν σε 4,4% του 

τουρκικού ΑΕΠ, με την πλειοψηφία αυτών (80%) να 

αφορά κρατικές δαπάνες.  

Σημειώνεται η εντυπωσιακή άνοδος στον αριθμό των 

δομών Υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα), οι 

οποίες αυξήθηκαν κατά 11.065 το 2018, αριθμώντας στο 

σύνολο 80.700 μονάδες, εκ των οποίων οι 15.320 είναι 

ιδιωτικές.   
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Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

Αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της VakifBank 

Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα 

ανακοίνωνε τη μεταφορά της ιδιοκτησίας του 

πλειοψηφικού πακέτου μετοχών (58%) της VakifBank 

από τη Γενική Διεύθυνση Βακουφίων στο τουρκικό 

Υπουργείο Οικονομικών.  

Η τράπεζα Vakif είναι μια από τις τρείς εναπομείνασες 

μεγάλες κρατικές τράπεζες της Τουρκίας κα 4
η
 σε 

μέγεθος συνολικά τράπεζα της Τουρκίας. Διαθέτει 

δίκτυο 946 καταστημάτων με 17 χιλιάδες εργαζομένους 

και 22,8 εκ. πελάτες. 

Η τρέχουσα αποτίμηση των περιουσιακών της στοιχείων 

ανέρχεται σε 387 δις ΤΛ, ενώ αξιοσημείωτη άνοδο 

σημείωσαν οι τραπεζικές χορηγήσεις της Vakif κατά το 

2019, σε ποσοστό 10,2%, ανερχόμενες σε 260 δις ΤΛ. 

Νέες επενδύσεις της EBRD στην Τουρκία 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης  και 

Ανάπτυξης ανακοίνωσε την κεφαλαιακή ενίσχυση 3 

τουρκικών επιχειρήσεων κατά το μήνα Δεκέμβριο. 

Ειδικότερα, ανακοινώθηκε η αγορά εταιρικών ομολόγων 

της αλυσίδας σούπερ μάρκετ MIGRO’S, αξίας 31 εκ . 

ΤΛ, καθώς και η παροχή δανείου ύψους 60 εκ. ευρώ. 

Παράλληλα, ο διαμετακομιστικός σταθμός Asyaport θα 

ενισχυθεί με κεφάλαια της τράπεζας ύψους 12 εκ. ευρώ, 

ενώ ο φορέας παροχής αρχικών κεφαλαίων (seed capital) 

Maya Seed θα λάβει χρηματοδότηση ύψους 10 εκ. ευρώ. 

Συνολικά, με αφετηρία το 2009, η EBRD αποτελεί τον 

μεγαλύτερο θεσμικό επενδυτή στην Τουρκία, έχοντας 

διαθέσει κεφάλαια άνω των 12 δις ευρώ. 

Η δανέζικη Resolux επενδύει στην τουρκική αγορά 

ΑΠΕ 

Με τη δημιουργία κοινοπραξίας με τον τουρκικό όμιλο 

Bayramoglu, η Resolux θα προχωρήσει στην παραγωγή 

τμημάτων για ανεμογεννήτριες στις πόλεις Πρόυσα και 

Σμύρνη. 

Σε πρώτο στάδιο, η επένδυση θα αφορά την 

εξυπηρέτηση της εγχώριας αγοράς, με την εταιρεία να 

ανακοινώνει την παροχή εξοπλισμού για 400 

ανεμογεννήτριες μέχρι το τέλος του 2021. Μελλοντικά η 

εταιρεία στοχεύει σε εξαγωγές σε αγορές του 

εξωτερικού. 

 

Ενέργεια 

Νέο διυλιστήριο στο Ceyhan 

Σε ανακοίνωση του Κρατικού Επενδυτικού Ταμείου της 

Τουρκίας αναφέρεται η πρόθεση κατασκευής νέας 

μονάδας διύλισης και παραγωγής πετροχημικών κοντά 

στον λιμένα Ceyhan, στην περιφέρεια Αδάνων της 

Νοτιοανατολικής Τουρκίας. 

Η νέα αυτή επένδυση, προϋπολογισμού 10 δις. δολαρίων 

ΗΠΑ, σκοπεύει στην περαιτέρω αναβάθμιση του Ceyhan 

ως ενεργειακού κόμβου, καθώς η ευρύτερη περιοχή 

αποτελεί απόληξη των αγωγών πετρελαίου Kirkuk – 

Ceyhan και BTC, ενώ ο εν λόγω λιμένας φιλοξενεί και 

πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ΥΦΑ 

(FSRU). Σημειώνεται ότι στην περιοχή κατασκευάζεται 

ήδη, με ιδιωτικά κεφάλαια, έτερη μονάδα παραγωγής 

πετροχημικών. 

Η επένδυση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη «εκ του 

μηδενός» επένδυση του Κρατικού Επενδυτικού Ταμείου 

στον κλάδο της Ενέργειας. Ευθυγραμμίζεται δε με τις 

κυβερνητικές εξαγγελίες περί περιορισμού της 

εξάρτησης της Τουρκίας από εισαγωγές  ενέργειας, οι 

οποίες προσέγγισαν τα 43 δις δολ. το 2019. Η 

συνεισφορά του νέου διυλιστηρίου στον περιορισμό του 

ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, 

εκτιμάται από τις τουρκικές Αρχές σε 1,5 δις δολάρια 

ετησίως. 

Έναρξη κατασκευής του δεύτερου αντιδραστήρα στο 

Akkuyu 

Ο Γενικός Διευθυντής της Rosatom, Alexey Likhachev, 

δήλωσε ότι οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την 

κατασκευή της δεύτερης μονάδας του πυρηνικού 

σταθμού έχουν ξεκινήσει, ενώ τον Μάρτιο του 2020 

αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή 

έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών.  

Υπενθυμίζεται ότι το κατασκευαστικό σκέλος των 

εργασιών έχει αναλάβει κοινοπραξία που αποτελείται 

από τον τουρκικό όμιλο IC Ictas και την Concern Titan-

2, η οποία αποτελεί τμήμα της Rosatom.  

Επισημαίνεται, παράλληλα, η υπογραφή συμφωνίας 

προμηθείας συστημάτων υγρόψυξης για τους πυρηνικούς 

αντιδραστήρες που θα εγκατασταθούν στο Akkuyu 

μεταξύ της γερμανικής εταιρείας Taprogge GmbH και 

της ρωσικής Atomenergomash.  


